
Шановний Віталію Анатолійовичу! 

 

Я звертаюся до Вас, оскільки прагну поступити на навчання на 

бакалаврську програму зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

на факультеті Здоровя, фізичної культури та спорту. Як мені відомо, Ваш 

університет є найкращим закладом вищої освіти у регіоні та одним з 

найкращих в Україні, який готує фахових фізичних терапевтів. 

Цього року я закінчив навчання у «назва школи» та маю високі оцінки з 

української мови та літератури, буології, математики та інших предметів. 

Однак найбільше мене цікавить біологія. Я не лише маю високу оцінку з 

цього предмету, але й прочитав чимало літератури з біології. У школі я 

відвідував факультатив з біології та допомагав учителю організовувати 

практичні заняття. 

Я щиро прагну вивчати фізичну терапію в ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». 

Особливо мене цікавить ерготерапія та її технології допомоги, оскільки мене 

захопили наукові праці двох науковців вашого університету доцю Коваль В. 

В. та доц.. Боровець О. В., у яких проведено всебічні дослідження в цих 

галузях. Я хотів би поглиблено вивчати ці галузі в університеті. 

Ознайомившись з інформацією на сайті Вашого університету, про 

факультет «Здоров’я, фізичної культури та спорту»  я довідався, що студенти 

мають можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички 

беручи участь у дослідницьких проектах, проходити практику фізичного 

терапевта в лікарнях, реабілітаційних центрах, державних установах та у 

приватних консультаціях. Я переконаний, що поєднання теоретичного 

навчання та практики є найкращим шляхом для покращення професійних 

навичок. 

Також студенти мають можливість навчатися в найкращих 

університетах Європи в рамках програми міжнародного обміну Еразмус. Це 



дає можливість студентам навчатися та переймати досвід не лише в 

українських, але й у європейських фахівців. 

Я очікую, що ця бакалаврська програма дасть мені можливість зміцнити 

свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати в практичних 

умовах. Завдяки ній я зможу стати справжнім фахівцем своєї справи.  

Я хотів би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд мого 

листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повинен надати ще якусь 

додаткову інформацію. 

З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, 

що я повністю готовий і щиро прагну стати студентом ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

З повагою, ______________ 

 


